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Vibracinis šlifuoklis

PSS 250 AE

Aukštos kokybės rezultatai
atliekant įvairius šlifavimo
darbus

Į gaminio puslapį
€ 84,99*

* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės
- 250 W variklis leidžia gerai ir sparčiai atlikti įvairius šlifavimo darbus
- Elektroninis greičio reguliavimas suteikia galimybę tiksliai parinkti greitį pagal atliekamą darbą ar
naudojamą medžiagą
- Ergonomiškas įrankis ir maža vibracija – patogus darbas viena arba dviem rankomis
- Mikrofiltro sistemos dėžutė sumažina į darbo aplinką patenkančių dulkių kiekį
- Idealiai tinka vidutinio dydžio mediniams, metaliniams ir akmens plokštiems paviršiams šlifuoti

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:
- Bosch mikrofiltras
- Plastikinis lagaminas
- Šlifavimo popieriaus lapeliai (Red Wood) P80, P120, P180

Gaminio numeris: 0603340220
EAN kodas: 3165140337533
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Vibracinis šlifuoklis

PSS 250 AE
Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia: 250 W
Atiduodamoji galia: 125 W
Stačiakampis šlifuojamasis paviršius: 167 cm² (92 x 182 mm)
Judesių skaičius: 14.000 – 24.000 min-1
Vibracijos amplitudė: 2 mm
Prietaiso svoris: 1,6 kg

Šlifavimo popieriaus lapelis

Tvirtinimo lipukais mikrosistema: 93 x 185 mm
Prispaudžiamoji sistema: 93 x 230 mm

Informacija apie triukšmą ir vibracij
Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745
Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Vibracijos emisijos vertė ah: 5.5 m/s²
Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 82 dB(A); garso stiprumo lygis 93
dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos

250 W

Nominali naudojamoji galia

Tvirtinimas lipukais

Greitas ir paprastas šlifavimo popieriaus lapelių pakeitimas

Bosch mikrofiltro sistema
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Puikiai matomas šlifuojamas paviršius, švari darbo vieta

Sūkių skaičiaus pasirinkimas

Galima dozuoti prietaiso našumą, atsižvelgiant į medžiagos savybes

„Bosch“ elektroninė sistema

Greičio reguliavimas jungikliu

Minkšta danga „Softgrip“

Nevarginantis darbas, patikimas laikymas rankose

Funkcijos
Tvirtinimo lipukais mikrosistema
Mikrofiltro sistema
Bosch elektroninė sistema
Minkšta danga „Softgrip“

